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APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório de desempenho e seus anexos apresentam os principais resultados 

alcançados, os desafios enfrentados e os aprendizados assimilados pelo Projeto Néctar da 

Amazônia ao longo do período de junho de 2017 a outubro de 2018.  

Os resultados aqui apresentados são referentes aos seguintes Produtos/Serviços previstos 

na Árvore de Objetivos do Plano de Trabalho: 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 - Cadeia produtiva de mel de abelhas nativas com escala e valor 

agregado 

Produto 1.1: Consolidação da atividade de produção de mel de abelhas nativas e 

ampliação do número de colmeias; 

Produto 1.2: Implantação de sistemas agroflorestais em áreas associadas aos locais de 

criação das abelhas; 

Produto 1.3: Implementação de uma unidade de beneficiamento de mel e supervisão da 

operação por doze meses; 

Produto 1.4: Estudo sobre o mercado do mel de abelhas nativas e seus subprodutos e 

elaboração de planos de negócio para a cadeia produtiva, adequados às realidades do projeto; 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 - Capacidades gerencial e técnica de comunidades tradicionais 

ampliadas 

Produto 2.1: Apoio técnico e capacitação do público-alvo em criação de abelhas nativas, 

práticas agroecológicas, gestão de negócios e processos produtivos; 

Produto 2.2: Desenvolvimento de sistema de monitoramento socioambiental 

participativo. 

 

No período, os principais resultados foram: 

Consolidação dos meliponários e Início da produção 
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Após vários anos de multiplicação do plantel inicial, a maioria das comunidades chegou 

aos números viáveis para a produção de volume desejado de mel por cada família ou grupo 

produtor. 

Nesses meliponários consolidados foram instaladas as melgueiras-X que têm maior 

capacidade de produção de mel. Hoje das 2.596 caixas com abelhas, temos melgueiras-X em 

2.140. Na safra de 2018 (outubro a dezembro), há previsão de produção de 2 toneladas nas 

comunidades do projeto. 

Na safra do ano passado (2017), em que apenas Monte Alegre produziu, foram produzidos 

301 quilos de mel, sendo 243 quilos comercializados, o que gerou uma renda de R$ 7.290,00 e o 

restante foi destinado para o consumo da família. 

Formação de Técnicos Qualificados para atender os territórios 

Seguramente, os técnicos comunitários são um dos principais atores no processo de 

consolidação da Meliponicultura nos polos do projeto. Esses técnicos são os responsáveis pelo 

pleno desenvolvimento das colônias, assim contribuindo para a manutenção e o desenvolvimento 

desse importante patrimônio biológico. 

Todos os técnicos comunitários atuais são os mesmos desde o início do Projeto, o que 

permite a consolidação do aprendizado de todo o ciclo do projeto nos territórios. A tabela a 

seguir apresenta a distribuição de técnicos nos territórios: 

Nome do Monitor Comunidade/Município/Estado 

Elizeu Mel da Pedreira / Macapá / AP 

João Batista (Paredão) São Pedro dos Bois / Macapá / AP 

Evandro Aldeia Açaizal / Oiapoque / AP 

Anderson Aldeia Açaizal / Oiapoque / AP 

Valber Aldeia Galibi / Oiapoque /AP 

Silas Aldeia Tukai 

Fábio Comunidade Lago Branco / Almeirim / PA 

Patrício Comunidade Praia Verde / Almeirim / PA 

Mazinho 
Comunidades:  Santana, Paituna, Lages, Seis Unidos, Vila 
Nova de Nazaré, Nazaré / Monte Alegre / PA 

Cleiton 
Comunidades: Cabeceira (2), São Pedro, Pingo dágua, Km 50, 
Santo Antônio, Araquaim, Sede de Curuçá / Curuçá / PA 
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Dentre as ações dos técnicos, destacam-se: 

 Articulação e mobilização dos beneficiários para as atividades coletivas, 

especialmente para os mutirões de limpeza de terreno e multiplicação dos 

meliponários; 

 Assessoria técnica individualizada aos beneficiários; 

 Organização dos eventos de capacitação; 

 Alimentação periódica das colônias; 

 Monitoramento e avaliação semanal do desenvolvimento das colônias 

 Manejo do processo de multiplicação das colônias; 

 Aquisição de insumos necessários para alimentação e manejo 

 Prestação de contas sobre a execução financeira local 

Parceria para a comercialização 

No último mês de agosto, a estratégia do Instituto Peabiru de parceria para a 

comercialização deu resultado, e foi aprovado o registro do mel de abelhas sem ferrão no 

Ministério da Agricultura (SIF). Na verdade, foi aprovada a comercialização em dois tamanhos de 

embalagem: 150g e 300g. 

Além de ser o único projeto de meliponicultura no Brasil que tem a atividade de manejo 

autorizada, via SISFAUNA, esse é o único mel da Amazônia com o selo de inspeção federal (SIF) e 

um dos poucos do Brasil. Esse registro permite comercializar a produção em todo o Brasil e até 

exportar para determinados países que aceitam o SIF brasileiro. 

Autorização de todo o plantel 

No período, buscamos e conseguimos a autorização de manejo (AM) de todos os nossos 

beneficiários, mesmo os que ainda não são obrigados (pois não atingiram um grande número de 

caixas). 

Pesquisa com a Embrapa e UFPA  

Uma série de pesquisas foi desenvolvida a partir das ações e resultados do projeto, 

especialmente junto a Embrapa Amazônia Oriental. Entre estas destacam-se: 

- Estudo dos benefícios das meliponicultura para as comunidades e o meio ambiente; 

- Catalogação das espécies da flora que as abelhas visitam; 
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- Estudo e aprimoramento do processo de desidratação do mel para comercialização sem 

refrigeração, com índice de umidade a 20%; 

- Barcode das abelhas paraenses – sequenciamento genético das abelhas sem ferrão 

comumente utilizadas na produção; 

Estudo de mercado e plano de negócios 

No período, com melhores dados e informações sobre a cadeia da meliponicultura e com a 

perspectiva de produção balizada, começamos a elaborar os estudos sobre os canais de 

comercialização e a aprofundar a modelagem da viabilidade do negócio. 

Meliponário Demonstrativo no Instituto Federal do Pará (IFPA) campus Castanhal 

No período, foi instalado no Instituto Federal do Para, campus de Castanhal, Pará, um 

meliponário demonstrativo para atividades pedagógicas a alunos e também para produtores das 

redondezas. 

Filme Néctar da Amazônia 

O filme foi produzido e já apresentado, inclusive aprovado pelo Fundo Amazônia. No mês 

de julho, foram editados, a partir do material já captado, outros 3 filmes de 1 minuto para apoiar 

a divulgação. 

Simpósio Abelhas sem ferrão e a Sociobiodiversidade 

Em 2 de agosto de 2018, o Instituto Peabiru com a participação de produtores familiares, 

pesquisadores da Embrapa, Universidade Federal do Pará e Instituto Tecnológico Vale, e o apoio 

do Museu Goeldi, realizou evento para discutir sobre a cadeia de valor das abelhas sem ferrão 

(melíponas). O Simpósio apresentou os aprendizados de doze anos de trabalho do Programa 

Néctar da Amazônia, do Instituto Peabiru, para o fortalecimento da meliponicultura, e os 

múltiplos desafios para sua plena operação. Mais informações: 

https://peabiru.org.br/2018/08/07/instituto-peabiru-realizou-simposio-abelhas-sem-ferrao/ 

Apoio ao entreposto de Mel da Apisal 

O projeto Néctar da Amazônia apoiou uma pequena reforma do entreposto de Mel da 

Associação dos Criadores Orgânicos de Abelhas dee São João de Pirabas, Pará (APISAL). Com esta 

reforma o entreposto está solicitando o Selo de Inspeção Estadual  (SIE) para produtos artesanais. 

Além disso, é mais um canal de escoamento da produção para os produtores da região do Salgado 

Paraense, em especial para os produtores associados ao Peabiru de Curuçá. 

https://peabiru.org.br/2018/08/07/instituto-peabiru-realizou-simposio-abelhas-sem-ferrao/
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A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 - Cadeia produtiva de mel de abelhas nativas com escala e 

valor agregado 

Produto 1.1: Consolidação da atividade de produção de mel de abelhas nativas e 

ampliação do número de colmeias 

Área Geográfica 

O projeto alcançou beneficiários de 24 comunidades em 5 municípios:  

Subprojeto Município Nº 
Comunidades 

 Envolvidas 

1 Macapá - AP 

1 Mel da Pedreira  

2 São Pedro dos Bois 

3 Ambé 

4 São Tiago 

2 Oiapoque - AP 

5 Açaizal 

6 Tukay 

7 Galibi 

8 Ahumã  

9 Yawká  

3 Curuçá - PA 

10 Cabeceira 

11 São Pedro  

12 Pingo Dágua 

13 Km 50 

14 Santo Antônio  

15 Araquaim 

16 Sede Curuçá 

4 

Almeirim - PA 
17 Praia Verde 

18 Lago Branco 

Monte Alegre – 
PA 

19 Juçarateua 

20 Santana 

21 Nazaré 

22 Lages  

23 6 Unidos  

24 Paituna  

 5 municípios 24 Comunidades 
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Quanto aos Produtores 

Em relação ao relatório anterior, não houve alteração no número de produtores 

envolvidos no projeto. Hoje o projeto conta com 101 produtores diretamente envolvidos no 

manejo da meliponicultura, como mostra a tabela abaixo: 

TABELA – BENEFICIÁRIOS 
 

UF Município Comunidade CPF: Nome: 

AP Macapá Mel da Pedreira 810.540.502-44 Aldenira Fortunato de Souza 

AP Macapá Mel da Pedreira 962.791.922-53 Arlene da Costa Fotunato de Souza 

AP Macapá Mel da Pedreira 673.521.622-91 Calvino Cabral de Souza 

AP Macapá Mel da Pedreira 060.008.602-00 Cirilo Ramos de Souza 

AP Macapá Mel da Pedreira 659.809.212-49 Dione Ferreira de Souza 

AP Macapá Mel da Pedreira 797.940.502-10 Dionatan Cirilo de Souza 

AP Macapá Mel da Pedreira 603.526.472-72 Elielton Cirilo de Souza 

AP Macapá Mel da Pedreira 802.105.972-91 Elton Cirilo de Souza 

AP Macapá Mel da Pedreira 209.491.382-15 Joao de Almeida Barbosa 

AP Macapá Mel da Pedreira 796.876.872.15 Joelma Sousa Picanço 

AP Macapá Mel da Pedreira 188.450.612-72 Maria Helena Souza Cirilo 

AP Macapá Mel da Pedreira 870.520.322-87 Marineu Picanço de Souza 

AP Macapá Mel da Pedreira 761.698.122-49 Natan Cabral de Souza 

AP Macapá Mel da Pedreira 092.129.222-87 Osvaldino Fortunato de Souza 

AP Macapá Mel da Pedreira 572.535.392-49 Dario Cabral de Souza 

AP Macapá Mel da Pedreira 656.926.592-04 Elizeu Cirilo de Souza 

AP Macapá Mel da Pedreira 059.092.442-72 Manoel Alexandre Ramos de Souza 

AP Macapá São Pedro dos Bois 008.673.912-35 ARLEANE MIRANDA FORTUNATO 

AP Macapá São Pedro dos Bois 011.053.792-05 ALANA MIRANDA FORTUNATO 

AP Macapá São Pedro dos Bois 996.693.072-87 ARLETE CIRILO DE SOUZA 

AP Macapá São Pedro dos Bois 004.032.512-14 CIELE PINHEIRO CIRILO GOMES 

AP Macapá São Pedro dos Bois 810.836.702-63 ELIETE MIRANDA DE SOUZA 

AP Macapá São Pedro dos Bois 688.172.002-10 EDSON MIRANDA DE SOUZA 

AP Macapá São Pedro dos Bois 876.638.482-68 GILFRAN PINHIERO CIRILO 

AP Macapá São Pedro dos Bois 156.766.842-91 JOSÉ DE SOUZA CIRILO 

AP Macapá São Pedro dos Bois 784.554.992-49 JONAS SILVA DE MIRANDA 

AP Macapá São Pedro dos Bois 529.901.682-49 JULIANA MIRANDA DE SOUZA 

AP Macapá São Pedro dos Bois 565.185.792-34  JULIA MARIA SILVA MIRANDA 

AP Macapá São Pedro dos Bois 771.591.952-72 MARIA CONCEIÇÃO PINHEIRO 

AP Macapá São Pedro dos Bois 163.562.172-00 MARIA RAIMUDA DA SILVA MIRANDA 

AP Macapá São Pedro dos Bois 032.433.442-71 SUELEN PINHEIRO CIRILO 

AP Macapá São Pedro dos Bois 006.327.362-40  ARLESON MIRANDA FORTUNATO 

AP Macapá São Pedro dos Bois 814.941.142-91 EDIELSON MIRANDA DE SOUZA 

AP Macapá São Pedro dos Bois 059.951.912-68 JOÃO BATISTA BARBOZA FORTUNATO 

AP Oiapoque Açaizal 925.841.522-15 Anderson dos Santos Damasceno 
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AP Oiapoque Açaizal 433.087.832-15 Manoel Evandro Damasceno Forte Karipuna 

AP Oiapoque Açaizal 890.001.102-20 Daide dos Santos Batista 

AP Oiapoque Açaizal 006.284.672-81 Geimison Batista Forte 

AP Oiapoque Açaizal 005.653.292-00 Edmar dos Santos 

AP Oiapoque Açaizal 969.827.992-04 Erdeson dos Santos Vilhena 

AP Oiapoque Açaizal 005.653.302-09 Jose Damasceno Forte Karipuna 

AP Oiapoque Açaizal 010.373.892-47 Rosangela Gomes Karipuna 

AP Oiapoque Açaizal 040.154.322-66 Manoel dos Santos Damasceno 

AP Oiapoque Açaizal 771.547.462-20 Edinelson Forte Damasceno 

AP Oiapoque Açaizal 743.488.172-00 Nelma dos Santos Quaresma 

AP Oiapoque Açaizal 994.561.412-68 Joazio Quaresma dos Santos 

AP Oiapoque Açaizal 976.450.522-87 Josiane dos Santos Damasceno 

AP Oiapoque Açaizal 916.388.522-00 Elton dos Santos 

AP Oiapoque Açaizal 005.592.802-11 Clecivane dos Santos Quaresma 

AP Oiapoque Açaizal 005.629.722-00 Louriane dos Santos Quaresma 

AP Oiapoque Açaizal 966.944.912-04 Maria Dilma dos Santos Quaresma 

AP Oiapoque Açaizal 890.001.292-49 Saulo dos Santos Quaresma 

AP Oiapoque Açaizal 005.629.702-58 Lucelia Forte Damasceno 

AP Oiapoque Açaizal 005.653.252-05 Estefânio Forte 

AP Oiapoque Açaizal  005.653.212-18 Luciane Forte Damasceno 

AP Oiapoque Açaizal 005.629.732-73 Edielson Forte de Oliveira 

AP Oiapoque Açaizal 005.653.282-20 Eliseu dos Santos Batista 

AP Oiapoque Açaizal 005.671.392-47 Lucinete Damasceno Forte Karipuna 

AP Oiapoque Galybi 009.712.792-25 Valber Rogério Jeanjacques 

AP Oiapoque Galybi 123.268.282-91 Miguel Jeanjacque 

AP Oiapoque Galybi 923.788.112-68 Diego Monteiro dos Santos 

AP Oiapoque TuKay 527.922.262-34 Silas Macial dos Santos 

PA Almeirim Lago Branco 013.173.222-66 Elizeu Silva Moreira 

PA Almeirim Lago Branco 899.829.322-68 Hiltom de Jesus Balieiro da Silva 

PA Almeirim Lago Branco 913.860.392-68 Maria Rosely Brasil Felix 

PA Almeirim Lago Branco 013.641.332-37 Maria Mauriza das Graças Gama 

PA Almeirim Lago Branco 917.031.152-87 Marilucia Correia Nogueira 

PA Almeirim Lago Branco 168.052.752-53 José Marinaldo Gama Moreira 

PA Almeirim Lago Branco 715.939.852-15 João Francisco Balieiro da Silva 

PA Almeirim Lago Branco 997.096.512-34 Wilson Gama da Silva 

PA Almeirim Lago Branco 923.585.942-53 Maria das Graças Barbosa de Souza 

PA Almeirim Lago Branco 999.755.452-49 Fábio Souza Gama 

PA Almeirim Lago Branco 582.682.942-72 Ivanilda do Socorro da Silva Moreira 

PA Almeirim Lago Branco 523.832.882-68 Henrique Gama Moreira 

PA Almeirim Lago Branco 005.820.062-28 Darlene Brazão de Abreu 

PA Almeirim Lago Branco 006.115.772-40 Quelma Silveira Paiva 

PA Almeirim Praia Verde 171783122-20 Oscar Rocha da Silva 

PA Almeirim Praia Verde 675.922.282-20 Patrício Sarraff Bezerra 

PA Almeirim Praia Verde 605.895.822-91 Edilson Souza Pinto 
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PA Almeirim Praia Verde 354.910.602-59 Edvaldo da Silva Guerra 

PA Curuçá Araquaim 255.690.232-91 Tereza Santos de Sousa 

PA Curuçá Araquaim 426.792.062-15 Nilma Maria Braga de Sousa 

PA Curuçá Araquaim 396.467.342-00 Maria Verbena Correa Cordovil 

PA Curuçá Arupi 377.999.592-15 Lucivaldo de Araújo Ximendes 

PA Curuçá KM 50 171.970.742-15 Francisco Ferreira Teles 

PA Curuçá Pingo D'água 066.223.052-34 Nelson Pinto da Conceição 

PA Curuçá Pingo D'água 694.595.922-87 Maria Deuzuite Oliveira Santos 

PA Curuçá Pingo D'água 108.110.110-44 Bernardo Nascimento dos Santos 

PA Curuçá Pingo D'água 83.7850.192-20 Cleiton José Oliveira Santos 

PA Curuçá São Pedro 266.670.702-44 Maria Lina Pinheiro dos Santos 

PA Curuçá União 038.773.452-04 Marussia de Macedo Baena 

PA Monte Alegre Comunidade de Nazaré 458 137 442 15 ESTELA DE SOUZA VASCONCELOS  

PA Monte Alegre Juçarateua 895.829.422-15 Vitoriano Gonzalez Murrieta Junior 

PA Monte Alegre Lages 610 832 752 91 JOÃO VASCONCELOS DE ALMEIDA 

PA Monte Alegre Santana do Paituna 011 828 852 10 Mazinho Brito da Silva 

PA Monte Alegre Santana do Paituna 148 883 782 15 LUIS GONZAGA RODRIGUES DE ANDRADE 

PA Monte Alegre Seis Unidos  623 890 922 68 EDILONE DUARTE MEIRELES  

PA Monte Alegre Vila Nova do Nazaré 008 954 552 42 ELINALDO RODRIGUES DE FRANÇA 

PA Monte Alegre Comunidade de Nazaré 665 357 432 68 JOSÉ NILDO VASCONCELOS DA SILVA 

PA Monte Alegre Comunidade de Nazaré 681 482 752 20 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA 

PA Monte Alegre Comunidade de Erere 744.640.042-34 CLEONICE BATISTA DA SILVA (pretinho) 

 

O processo produtivo em torno do meliponário desses produtores e produtoras varia de 

acordo com o histórico da gestão dos recursos naturais nos diferentes territórios. Há 

meliponários coletivos e/ou comunitários, há meliponários familiares e há meliponários 

individuais. Por essa razão, o número de meliponários não acompanhará o número de 

produtores, como mostrado a seguir. 

Os Meliponários 

A configuração atual do projeto dispõe de 22 meliponários nas distintas comunidades e 

com diferentes arranjos de “propriedade”. Em relação ao relatório anterior não houve alteração 

no número de meliponários. Houve, no entanto, aumento do número de caixas com colônias de 

1.515 para 2.596. Além disso, o projeto deixa 4.215 caixas instaladas para reproduções após as 

colheitas anuais. A meta prevê o alcance de 10.000 colmeias em até 2 anos após o fim do 

projeto, o que é plenamente possível com menos de duas reproduções, considerando o 

aprendizado construído pelos produtores. 

A tabela a seguir mostra detalhadamente essa configuração: 
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TABELA - Informações sobre Meliponários, Localidades e Capacidade Produtiva (Caixas Instaladas e Caixas 
com Colônias) 

Cód.  
Meliponário 

UF POLO Comunidade 

Relatório Atual 

Relatórios 
Anteriores 

(Caixas com 
Colônia) 

Caixas 
Instaladas 

Caixas com 
Colônia 

Rel_03 Rel_02 

M1 AP Macapá São Pedro dos Bois 515 300 144 100 

M4 AP Macapá Mel da Pedreira 519 400 195 100 

O1 AP Oiapoque Açaizal 200 75 40 27 

O2 AP Oiapoque Galybi 15 10 10 5 

O3 AP Oiapoque TuKay 12 10 3 8 

A1 PA Almeirim Lago Branco 700 300 230 180 

A2 PA Almeirim Praia Verde 700 300 230 180 

C1 PA Curuçá Pingo D'água 200 162 5 5 

C2 PA Curuçá União 15 15 11 6 

C3 PA Curuçá KM 50 50 45 30 20 

C4 PA Curuçá São Pedro 70 70 126 82 

C5 PA Curuçá Araquaim 117 63 59 59 

C6 PA Curuçá Arupi 47 39 17 14 

C7 PA Curuçá Sítio Açaizal 83 60 20 5 

C8 PA Curuçá Pingo D'água 150 150 84 84 

MA1 PA Monte Alegre Lages 158 158 48 48 

MA2 PA Monte Alegre Vila Nova do Nazaré 91 64 48 40 

MA3 PA Monte Alegre Comunidade de Nazaré 100 96 48 38 

MA4 PA Monte Alegre Santana do Paituna 175 57 34 37 

MA5 PA Monte Alegre Santana do Paituna 98 110 42 22 

MA6 PA Monte Alegre Seis Unidos 100 55 48 25 

MA7 PA Monte Alegre Juçarateua 100 57 43 23 

TOTAL 4.215 2596 1515 1108 

 

A tabela a seguir apresenta quais os beneficiários são responsáveis por cada meliponário 

no cadastro ambiental do Sisfauna (Semas-PA) e na Sema-AP: 

Código 
Meliponário 

UF Polo Comunidade Nome: 

M5 AP Macapá Mel da Pedreira Elizeu Cirilo de Souza 

M3 AP Macapá São Pedro dos Bois João Batista Barboza Fortunato 

O1 AP Oiapoque Açaizal Manoel Evandro Damasceno Forte Karipuna 
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O2 AP Oiapoque Galybi Valber Rogério Jeanjacques 

O3 AP Oiapoque TuKay Silas Macial dos Santos 

A1 PA Almeirim Lago Branco Fábio Souza Gama 

A2 PA Almeirim Praia Verde Patrício Sarraff Bezerra 

C5 PA Curuçá Araquaim Nilma Maria Braga de Sousa 

C7 PA Curuçá Araquaim Maria Verbena Correa Cordovil 

C6 PA Curuçá Arupi Lucivaldo de Araújo Ximendes 

C3 PA Curuçá KM 50 Francisco Ferreira Teles 

C1 PA Curuçá Pingo D'água Nelson Pinto da Conceição 

C8 PA Curuçá Pingo D'água Maria Deuzuite Oliveira Santos 

C4 PA Curuçá São Pedro Maria Lina Pinheiro dos Santos 

C2 PA Curuçá União Marussia de Macedo Baena 

MA3 PA Monte Alegre Comunidade de Nazaré Estela de Souza Vasconcelos 

MA7 PA Monte Alegre Juçarateua Vitoriano Gonzalez Murrieta Junior 

MA1 PA Monte Alegre Lages João Vasconcelos de Almeida 

MA4 PA Monte Alegre Santana do Paituna Mazinho Brito da Silva 

MA5 PA Monte Alegre Santana do Paituna Luis Gonzaga Rodrigues de Andrade 

MA6 PA Monte Alegre Seis Unidos Edilone Duarte Meireles  

MA2 PA Monte Alegre Vila Nova do Nazaré Elinaldo Rodrigues de França 

 

 

Capacidade Instalada para Produção 

Vale relembrar que implantação de capacidade instalada de produção na Amazônia é 

quase tão significativa quanto às boas práticas de manejo da fauna, principalmente pelos 

inúmeros desafios de ordem logística e de capacitação técnica.  



13 

O processo de instalação/ampliação dos meliponários nas comunidades consiste em: (1) 

limpeza do terreno; (2) cavação de buracos; (3) instalação de cavalete com suporte; (4) 

colocação da colmeia. Em todas as colmeias são instalados telhados para proteger do vento e da 

queda de galhos (lembrar que os meliponários ficam em áreas limpas de floresta, onde há 

árvores de porte, que são cercadas para evitar o trânsito de grandes animais). 

No período do relatório, a partir de um arranjo orçamentário possibilitado por economia 

na execução orçamentária, foram instaladas 2.140 Melgueiras-X em todos os polos, menos no 

Oiapoque. 

 

Foto – Melgueira X em destaque 

A distribuição das melgueiras X considerou os meliponários que já alcançaram as metas 

de reprodução para o período e a capacidade produtiva. A tabela a seguir apresenta distribuição 

das melgueiras entre os polos: 

TABELA - Distribuição das Melgueiras-X 

Município Comunidade 
Melgueiras-
X Instaladas 

Curuçá 

Pingo D’água  69 

Araquaím 35 

Arupí 18 

União 6 

Araquaím 11 

São Pedro 60 

Km 50  20 

São Pedro 28 

Sítio Açaí 33 

Subtotal  9 280 

Macapá Mel da Pedreira 200 
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São Pedro dos Bois 200 

Subtotal  2 400 

Almeirim 
Lago Branco 350 

Praia Verde 350 

Subtotal  2 700 

Monte Alegre 

Santana 145 

Paituna 98 

Lages João 73 

Lages Vavá 53 

Nazaré 100 

Vila Nova do 
Nazaré 

91 

6 Unidos 100 

Juçarateua 100 

Subtotal  8 760 

Total Geral 21 2140 

 

 

Autorização da Atividade 

No período todos os meliponários atendidos pelo projeto receberam autorização de 

manejo, como demonstrado no Anexo 1 – Autorizações de Manejo. 

 

 

Produto 1.2: Implantação de sistemas agroflorestais em áreas associadas aos locais de 

criação das abelhas; 

A tabela a seguir apresenta a situação atual dos SAF´s. 

SAF Polo 
Área 

Anterior 
Área 
Atual 

Aldeia Açaízal Oiapoque 0 0,5 

Aldeia Yawká Oiapoque 0,25 0,25 

Comunidade Pingo D´Água Curuçá 1 1 

Comunidade São Pedro dos Bois Quilombolas-AP 0,25 0,25 

Comunidade Praia Verde Almeirim 0,5 1 

Comunidade Mel da Pedreira Quilombolas-AP 0 0,5 

TOTAL DA ÁREA (hectare) 2 3,5 

O trabalho com os SAFs foi a parte do projeto com menos sucesso. A ideia inicial era que 

eles fossem integrados aos meliponários, mas com exceção de Almeirim e do Oiapoque, os 

outros locais a fitopaisagem predominantemente de não florestas, dificultou as tentativas. De 

todo modo, o aprendizado não foi desperdiçado e a percepção sobre a importância da 
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qualidade florestal para as abelhas e para a sociedade foi assimilado.   

 

Produto 1.3: Implementação de uma unidade de beneficiamento de mel e supervisão 

da operação por doze meses. 

É importante esclarecer o redesenho da estratégia do componente Implementação de 

Unidade de Beneficiamento de Mel. Essa decisão foi uma somatória de múltiplas causas. 

Detalhamos esses motivos: 

1 – Projeto foi concebido em uma realidade diversa da atual: Quando da elaboração da 

proposta, a ideia seria aproveitar a estrutura doada para o Conselho das Comunidades 

Afrodescendentes do Estado do Amapá (CCADA) pelo Governo Federal como espaço a ser 

reformado e adaptado para a implementação de uma Casa de Mel. Contudo, alguns problemas 

posteriores impediriam essa estratégia: (a) Infelizmente o CCADA entrou em grave crise 

institucional, inclusive com problemas relacionados à prestação de contas com financiadores e 

regularidade fiscal, o que acarretou conflitos de confiança entre seus membros e de 

governança; (2) de todo modo, após avaliação pormenorizada pela equipe técnica, constatou-se 

que a estrutura construída não atenderia aos requisitos de inspeção sanitária estadual ou 

federal atuais para o funcionamento de uma agroindústria rural, como uma Casa de Mel, 

especialmente com o abandono do espaço após a crise institucional do CCADA. 

2 – Orçamento insuficiente para a construção de uma casa do Mel e obtenção de 

licenças sanitárias e ambientais necessárias: Descartada a ideia inicial de utilizar o espaço do 

CCADA, outra opção seria a construção em outro local. Mesmo com a hipotética cessão de um 

terreno para tal empreitado, o valor orçado apenas para a construção civil, sem maquinário, 

seria insuficiente. Cálculos preliminares feitos por pesquisadores parceiros da Embrapa 

Amazônia Oriental, estimavam uma ordem de grandeza de aproximadamente R$ 600 mil, ou 

seja, 3,5 vezes maior que o orçado no projeto. 

3 – Melhor conhecimento do território e da conclusão pela inviabilidade logística de 

escoamento da produção para uma Casa de Mel nos Quilombolas: De todo modo, pelos volume 

e sazonalidade da produção de mel de abelhas nativas, pela distribuição espacial das 

comunidades envolvidas, além da diversidade de usos para este recurso, entendemos que a 

estratégia inicial de uma unidade concentrada em um polo seria inviável, especialmente 

considerando que a maior parte da produção estimada está distribuída no Estado do Pará. 
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Após a constatação de tal realidade, houve uma mudança de estratégia para o 

beneficiamento para a comercialização do mel, baseada principalmente na realidade de 

escoamento e comercialização do produto nos territórios e no aproveitamento das capacidades 

já instaladas de entrepostos de mel. 

A Industria de Produtos Apícolas, segundo o RIISPOA é o ambiente onde se realiza as 

operações para produção, industrialização e classificação de mel e seus derivados. Considera-se 

que se trata de um produto alimentício de origem animal, que por sua constituição físico-

química e características organolépticas exige um ambiente adequado para este procedimento. 

E, ao mesmo tempo é preciso atender as exigências legais referentes às condições higiênico-

sanitárias determinadas pelo Decreto Nº. 30.691 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, para os estabelecimentos elaboradores e industrializadores de alimentos. É 

preciso seguir a Portaria do Serviço de Inspeção de Produtos de Animal (SIPA) Nº. 06 de 

25/07/1985 e Portaria Nº. 368, de 04/09/1997 do DIPOA (Departamento de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal) para a obtenção de um produto alimentício com qualidade e 

inocuidade garantidas.  

A disponibilidade de um entreposto de mel é de fundamental importância para o 

apicultor e meliponicultor, pois implicará diretamente na qualidade sanitária do produto, 

contudo a construção e manutenção de uma infraestrutura adequada e bem definida é algo 

complexo. São exigidas diversas ferramentas técnicas-operacionais e administrativas para 

garantir a qualidade sanitária do produto. Ferramentas essências como os Programas de 

Autocontrole, que possuem em seu bojo procedimentos técnicos tais como: os Manuais de BPF, 

os PPHO - Procedimentos Padronizados de Higiene Operacionais, só podem ser implantados 

e/ou implementados se existir uma infraestrutura adequada ao fluxo de processamento. 

A APISAL 

Após as conversas iniciais, visitas e avaliações, identificamos e começamos a negociar 

com a Associação dos Criadores de Abelhas de São João de Pirabas e Salinópolis (APISAL), no 

Pará. Essa associação localiza-se na mesma microrregião de Curuçá, o Salgado Paraense, e é de 

fácil acesso por estrada. Reúne centenas de produtores de apicultura e meliponicultura no 

Nordeste Paraense e conseguiu ao longo de sua história construir um entreposto de Mel, que 

inclusive no passado já foi um estabelecimento registrado no Ministério da Agricultura (SIF). 
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 Atualmente esta entidade busca conquistar o Selo de Inspeção Estadual (SIE) para o mel de 

produtores artesanais. Esta poderia, também, trabalhar facilmente com o mel de Almeirim e 

Monte Alegre, as outras localidades do Pará envolvidas no projeto. É importante mencionar que 

o grosso da produção prevista se concentra nas comunidades do Estado do Pará. 

 

 

Foto – Sede da APISAL em São João de Pirabas 

 

Foto – Maquinário na área de produção da APISAL 
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Nesse sentido, entendeu-se que esse entreposto deveria ser apoiado e fortalecido por 

ser um canal potencial de escoamento da produção. Contudo, nas condições do momento, ele 

não atenderia aos requisitos para a comercialização desejada pelo Instituto Peabiru para o mel 

de abelhas sem ferrão, por não possibilitar a exportação do produto para fora do Estado do Pará 

de forma plenamente legalizada. 

O projeto Néctar da Amazônia apoiou uma pequena reforma (basicamente reparos 

elétricos e pintura) do entreposto, o que possibilitará o pleito ao Selo de Produtos Artesanais do 

Estado do Pará (SIE). 

A APISAL, com a parceria, irá oferecer as suas instalações e os seus registros de produtos 

para os produtores vinculados ao projeto Néctar da Amazônia, especialmente os de Curuçá, 

para escoarem sua produção nos próximos anos. 

A FITOBEL 

A partir da pesquisa sobre os entrepostos de mel, os parceiros da EMBRAPA indicaram a 

Fitobel. 

A FITOBEL INDÚSTRIAS REUNIDAS LTDA-ME é um Entreposto de mel e cera de abelhas, 

cadastrada junto ao Ministério da Agricultura do Estado do Pará através do Serviço de Inspeção 

Federal (SIF). A FITOBEL é autorizada a fabricar produtos alimentícios à base de mel e de seus 

derivados. 
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A Fitobel é a maior empresa do Pará e Amapá de produção de mel. No momento, era a 

única com Selo de Inspeção Federal (SIF). Costumam realizar parcerias com associações e 

cooperativas para o beneficiamento do mel, especialmente para que essas possam 

comercializar para os mercados institucionais (PNAE e PAA) em seus municípios. Outra 

vantagem é a facilidade de acesso para a coordenação e supervisão das operações, uma vez que 

funciona em Belém, no Distrito Industrial de Outeiro e, sua localização é excelente para o 

escoamento ao mercado, pós-beneficiamento, seja via rodoviária, aeroviária ou marítima. 
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Foto – Fitobel - Muro envolta da propriedade 

 

Foto – Fitobel – Visão do terreno e das instalações 
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Foto – Fitobel – Área de expedição 

 

Foto – Fitobel – Área de recepção 
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Foto – Fitobel – Parte da planta insdustrial 

A Fitobel solicitou o registro de dois produtos de mel de abelhas sem ferrão junto ao 

MAPA que serão beneficiados por ela para o Instituto Peabiru. Inicialmente serão produzidas 

duas embalagens: de 150g e de 300g. 
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Enquanto produto final, o mel beneficiado ficará assim: 

 

Em 3 de agosto de 2018, os Rótulos do Mel de abelhas Sem Ferrão de 150g e de 300g do 

Instituto Peabiru foram aprovados no Sistema PGA do Ministério da Agricultura.  

Para mais informações sobre a operação, ver o Anexo 2 – Plano de Negócio. 

 

 

 

 



24 

Produto 1.4: Estudo sobre o mercado do mel de abelhas nativas e seus subprodutos e 

elaboração de planos de negócio para a cadeia produtiva, adequados às realidades do projeto; 

Em função de que a venda efetiva do mel de abelhas sem ferrão pelos produtores 

parceiros do Peabiru é algo bastante recente, ainda não se dispõe de uma base detalhada de 

informações. No momento, estima-se que a renda gerada pelo mel represente entre R$100,00 a 

R$ 300,00 mensais per capita. No contexto de populações com baixa renda monetária isto é 

significativo. Note-se que as maiores fontes de rendas são programas sociais, como bolsa 

família, aposentadoria de membro da família; e, em algumas comunidades, em função de safra 

de produtos agroflorestais e da pesca, comercializa-se açaí, frutas, pescado e outros.  

A empresa Peabiru Produtos da Floresta, recentemente constituída pelo Peabiru está 

realizando as primeiras vendas de mel de abelhas sem ferrão. Observe-se que isto só ocorre 

agora pois, até o momento, a prioridade foi multiplicar as colmeias para que cada família ou 

grupo, tenha um conjunto mínimo de caixas que estimule o interesse pela comercialização do 

mel.  

Importante comentar, ainda, que o mel deve ser considerado como renda 

complementar, ou seja, não visa substituir atividades tradicionais, pelo contrário. Assim, uma 

família de 4 pessoas, que possua 30 caixas de abelhas (ou seja, uma pequena quantidade de 

caixas), e produza anualmente, para a venda externa, cerca de 50 kg de mel a R$30,00, 

alcançará uma renda de R$1.500,00/ano, equivalente a R$ 125,00/mensais.  

O impacto será de R$ 31,25/capita mês (para esta família de 4 pessoas). Para a faixa de 

renda per capta de R$ 100,00, isto equivale a 31% da renda individual. Para a faixa de renda de 

R$ 300,00, equivale a cerca de 10%, o que ainda é bastante representativo, especialmente por 

ser renda monetária. A participação da cadeia de valor das abelhas sem ferrão na renda da 

família deverá ser ainda maior, na medida que a família também poderá vender caixas de 

abelha (que alcança atualmente cerca de R$ 300,00/caixa com colmeia). E, as caixas de abelhas 

bem manejadas devem alcançar uma maior produção, provavelmente saindo da media de 1 

kg/caixa para até 2 kg/caixa. Caixas mais produtivas alcançam cerca de 5 kg/colmeia. 

Entretanto, para fins do presente trabalho, isto ainda não é considerado pois é preciso 

acompanhar a produção por um tempo maior.  

Outrossim, deve-se lembrar que esta é a renda monetária direta resultante da venda de 

mel; mas a grande contribuição é a maior polinização e disponibilidade de frutos comerciais e de 
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segurança alimentar, como cacau, açaí, frutas e mesmo de frutos disponíveis para a pesca e 

pequenos animais etc.  

No caso da multiplicação das caixas, a mesma segue uma lógica bem definida, e sua 

divisão é relativamente simples. Normalmente as colmeias são postas em caixas de madeira, 

acima do chão presas por algum pedestal, seja ele de madeira, cano de PVC com concreto 

dentro, ou outro material rígido e durável. Neste pedestal se coloca barreiras físicas e químicas 

para evitar predadores. Estas caixas completas de madeira, incluindo a sua base, usualmente 

custam cerca de R$ 35,00. 

Para se inserir uma colmeia dentro da caixa, há 3 opções: a. Transfere-se uma colmeia da 

natureza para a caixa vazia; b. Divide-se a comunidade de uma colmeia existente; ou c.  Adquire-

se no mercado uma caixa com colmeia de espécie presente no mesmo bioma do agricultor. No 

caso da Amazônia e, especialmente, a pequenos agricultores de baixa renda, esta última opção 

é considerada bastante cara, uma vez que a colmeia custa cerca de  R$ 335,00  e isto sem contar 

o transporte (já com a caixa e base). A coleta na natureza também possui restrições na 

legislação brasileira e sua regulamentação está sendo revista em função do que ocorre, 

principalmente em outras regiões do Brasil.  

O Peabiru considera que, em um início de implantação de um meliponário, deve-se optar 

pela multiplicação. O ideal é que o agricultor empreste um conjunto de caixas de seus vizinhos 

e, que uma vez consiga a reprodução devolva-as, seja com um pagamento pelo empréstimo ou 

não. Usualmente, dependendo da época do ano, consegue-se dividir a colmeia a cada 4 a 6 

meses. E, daí a novo período de quatro a seis meses consegue-se realizar nova divisão. Desta 

forma, em um ano, uma única colmeia pode ser dividida em duas, e estas duas podem se tornar 

quatro, e daí por diante. Porém, nesta fase de multiplicação de colmeias, não se extrai mel. Ao 

contrário, é necessário alimentar as abelhas com água e açúcar, para que elas não percam 

energia buscando alimento, e se dediquem a preparar a estrutura física de sua comunidade. 

Este custo de açúcar não é desprezível, mas está longe de ser proibitivo, podendo chegar a 

poucos quilos por ano. A sua aquisição de forma planejada e em locais de menor custo é 

recomendada. 

Plano Operacional 

No momento, o Peabiru trabalha com 102 beneficiários de povos e comunidades 

tradicionais de Monte Alegre, Almeirim e Curuçá, no Pára; e quilombolas em Macapá, e 
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indígenas em Oiapoque, no Amapá.  

Esperamos aumentar este universo para 150 beneficiários em 2019 e, daí por diante, 

aumentar cerca de 50 beneficiários por ano. A estratégia principal é envolver familias de 

vizinhos e da mesma região dos atuais beneficiários.  

Uma vez que a cadeia de valor avance, esta escalabilidade poderá ser ainda maior. 

Temos a intenção de adquirir produtos de outros agricultores que já atuam nesta atividade, do 

Amazonas (como Boa Vista do Ramos), Maranhão (Baixada Maranhense) e Pará (Salgado 

Paraense), o que pode representar um universo de pelo menos 500 agricultores.  

Para a safra de 2018, temos as seguintes produções estimadas por local de extração. 

Note-se que a produção deverá ser um pouco maior. Entretanto, nem toda produção será para 

a Peabiru Produtos da Floresta, pois há o consumo próprio, da própria comunidade no entorno, 

e algumas vendas no varejo local ou para turistas (quando há pequeno fluxo de turismo na 

região, como em Curuçá). 

 

 

 

Como se trata da primeira vez na história do Brasil que tal cálculo é realizado, este foi 

bastante conservador. A partir dos resultados da presente safra será possível projetar as safras 

dos próximos três anos – 2019-2021. 

Colheita e transporte 

A colheita é realizada no fim do verão amazônico, usualmente, a partir de outubro a 

dezembro. Esta é feita pelo técnico local, sem o contato manual, utilizando-se um sugador. 

Trata-se de aparelho similar ao utilizado em hospitais. O mel coletado é colocado em recipientes 

de 20 litros (bombonas) e lacrados. Vide seus custos na Tabela adiante. 

 Polo Produção (Kg) Valor Kg Subtotal Compra

 Monte Alegre 500                 30,00    15.000,00            

 Almeirim 400                 30,00    12.000,00            

 Macapá 400                 30,00    12.000,00            

 Curuçá 400                 30,00    12.000,00            

 Oiapoque -                  -        -                       

Total 1.700              51.000,00            

Compra Mel

Tabela 1 - Preço de Compra
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A seguir, as bombonas são enviadas por embarcações, ônibus ou caminhões, conforme o 

caso, para a unidade fabril da Fitobel, em Belém. Quando possível e viável e, quando o volume 

permite, o próprio técnico que visita as colmeias e faz a colheita transporta a produção. 

Como se trata de comunidades distantes de Belém e as distâncias amazônicas impactam 

significativamente os custos, o custo logístico total (deslocamento de técnico e transporte do 

produto in natura) tem um peso significativo no processo, onerando em R$ 11,01 o quilo do mel 

de abelhas sem ferrão in natura. Este custo deverá diminuir nas próximas safras. 

Beneficiamento, Estocagem e Transporte para Venda  

Como dito anteriormente, a Fitobel é a empresa selecionada para desidratar, embalar e 

rotular as embalagens do mel de abelhas sem ferrão, e se localiza em Belém/PA. Isto porque a 

empresa já trabalha com mel do gênero Apis e possui diversos sub-produtos e outras linhas de 

produtos. É uma empresa plenamente legalizada e com todas as condições de fornecer estes 

serviços ao Peabiru. 

Uma vez desumidificado e embalado, o produto deve suportar 24 meses fora de 

refrigeração, desde que conservado em local fresco e arejado. É conhecido na literatura que o 

mel é um produto que não estraga, pode sofrer modificações (no entanto, pode sofrer 

cristalização, fermentação etc.) 

Inicialmente, oferecemos o mel de abelhas sem ferrão com SIF em uma quantidade: 300 

gramas, em potes de vidro. Futuramente, serão oferecidos frascos de 150 gramas (já dispomos 

de SIF para esta embalagem) e para outras embalagens maiores (para uso culinário, industrial 

etc.) previstas de 1 Kg, 5 kg e 20 kg (nestes casos a obter o SIF). 

O produto de mel de abelhas sem ferrão vem ganhando visibilidade nos últimos anos e 

conta com uma legislação que permite o seu comércio formal. Porém, na prática, nunca existiu 

cadeia produtiva consistente capaz de colocar uma quantidade significativa do produto no 

mercado e avaliar seu real potencial. Esta é uma missão pioneira que o Peabiru assumiu. 

São características favoráveis ao produto: o apelo social, ambiental, gastronômico, 

nutricional e a regularização pelo SIF para viabilizar a comercialização em pontos tradicionais de 

venda. O preço praticado acima do mel de Apis (justificado pela produtividade das colônias e 

características organolépticas) pode apresentar alguma dificuldade para a competição dentro do 

mercado convencional de mel. Somando-se o fato de que a população brasileira tem pouco 

conhecimento sobre o produto e suas especificidades, consideramos ser fundamental investir 
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em comunicação. 

Diversificar os canais de comercialização e realizar ações de comunicação capazes de 

absorver rapidamente o feedback do consumidor configuram uma boa estratégia para 

aproveitar a primeira safra e avaliar o mercado. Com base nessa experiência e com a 

perspectiva do aumento de produção faz-se necessário um estudo mais aprofundado de 

mercado e a definição de uma estratégia mais ampla de comunicação para a safra 2019/2020. 

Para mais informações sobre a operação, ver o Anexo 2 – Plano de Negócio. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 - Capacidades gerencial e técnica de comunidades tradicionais 

ampliadas 

Produto 2.1: Apoio técnico e capacitação do público-alvo em criação de abelhas nativas, 

práticas agroecológicas, gestão de negócios e processos produtivos; 

No período, houve inúmeras atividades não registradas de articulação e mobilização 

social, de organização e produção de eventos, de capacitações sobre o manejo das colmeias, 

entre outras. Contudo, destacam-se 08 momentos de capacitação em formato de cursos, 

oficinas, reuniões de avaliação e um Simpósio, com a participação de 262 beneficiários. A tabela 

abaixo apresenta de forma sintética o apanhado das atividades principais do período.  

LOCAL UF DATA EVENTO PARTICIPANTES 

Castanhal PA 07/12/2017 Evento IFPA 50 

Mel da Pedreira AP 27/01/2018 
Reunião de Formalização de 
Protocolo 9 

Quilombo São Pedro 
dos Bois  AP 28/01/2018 

Reunião de Construção do 
Protocolo 22 

Praia Verde PA  30/01/2018 

Reunião de Avaliação e 
Capacitação Sobre Produção 
de Mel 6 

Lago Branco PA 31/01/2018 

Reunião de Avaliação e 
Capacitação Sobre Produção 
de Mel 20 

Quilombo São Pedro 
dos Bois AP 03/02/2018 Oficina de Meliponicultura 17 

Aldeia Açaizal AP 19/05/2018 

Oficina "Estratégias Locais 
para Elaboração de Projetos e 
Organização" 26 

Belém PA 02/08/2018 Simpósio Néctar da Amazônia 112 

TOTAL DE PARTICIPANTES 262 

  O Anexo 3 – Lista de Presença das Capacitações apresenta o conjunto de listas de 

presença. 

Em anexo (anexo 4), é enviado o relatório do Simpósio ocorrido no dia 02 de agosto no 
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Museu Paraense Emílio Goeldi. 

É importante destacar o evento do IFPA que inaugurou o Meliponário Demonstrativo do 

IFPA de Castanhal. Este tem servido de espaço de ensino-aprendizagem para os alunos da 

instituição, além de para produtores das localidades vizinhas desde janeiro de 2018. 

Evento IFPA - Meliponicultura para produtores e multiplicadores na microrregião de 

Castanhal-PA 

Com o objetivo de divulgar os métodos atuais de criação e manejo de meliponíneos, o 

Instituto Peabiru, em parceria com a Embrapa Amazônia Oriental e o Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Pará, promoveram no dia 07 de dezembro de 2018 um 

seminário direcionado aos alunos do ensino técnico da microrregião de Castanhal. 

 

No evento foram realizadas palestras acerca das políticas públicas, pesquisas recentes, 

atuação das instituições de ATER na atividade, e a realização de aula prática sobre o manuseio 

das abelhas no meliponário demonstrativo instalado no IFPA. 
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Produto 2.2: Desenvolvimento de sistema de monitoramento socioambiental 

participativo. 

Primeiramente, é importante apresentar a área circular de influência dos meliponários, 

considerando que as abelhas impactam um raio de 2km com a polinização. 

TABELA - Área Circular (2km de raio) entorno dos Meliponários - Classes PRODES/INPE 

Classes Almeirim Monte Alegre Curuçá Macapá Oiapoque Total 

Floresta 121,92 602,89 2.470,94 0,00 1.127,37 4.323,12 

Fisionomia não Florestal 1.586,65 3.097,07 36,39 2.489,97 186,87 7.396,95 

Hidrografia 68,77 198,08 48,24 0,00 391,91 707,00 

Área não Mapeada 74,43 0,00 0,00 0,00 1.528,04 1.602,46 

Desmatamento total até 2007 75,79 1.424,96 4.212,99 0,00 393,72 6.107,46 

Desmatamento 2008 a 2011 12,73 11,32 154,63 0,00 102,40 281,08 

Desmatamento 2012 a 2014 0,00 15,47 50,70 0,00 32,09 98,26 

Desmatamento 2015 a 2017 6,41 7,24 49,60 0,00 7,26 70,51 

TOTAL 1.946,69 5.357,02 7.023,49 2.489,97 3.769,66 20.586,83 

 

O ano de início da série é 2007, pois nesse ano começou a meliponicultura com as 

comunidades de Curuçá e com os quilombolas em Macapá. Em 2011, começa nos demais polos. 

Considera-se o início das atividades do projeto janeiro de 2015. 



31 

A área circular de todos os meliponários é de 20.586 hectares, sendo que desses 

4.323,12ha são florestas e 7.396,95ha são fisionomias não florestais pela classificação do 

PRODES/INPE   

Esses 7.396,95ha são áreas importantes para a conservação. A tabela a seguir apresenta 

quais são as fitofisionomias de acordo com o IBGE dessas áreas: 

MUNICÍPIO PRODES/INPE FITOFISIONOMIAS/IBGE 

ALMEIRIM-PA 
Floresta Floresta Ombrófila Densa 

Fisionomia não Florestal Savana Arborizada 

MONTE ALEGRE-
PA 

Floresta Floresta Ombrófila Densa 

Fisionomia não Florestal 

Savana Florestada 

Savana Parque 

Formações Pioneiras com influência fluvial e/ou lacustre 

CURUÇÁ-PA 
Floresta Floresta Ombrófila Densa / Vegetação Secundária  

Fisionomia não Florestal Formações Pioneiras com influência fluviomarinha  

MACAPÁ-AP Fisionomia não Florestal Savana Parque 

OIAPOQUE-AP 
Floresta Floresta Ombrófila Densa 

Floresta Floresta Ombrófila Aberta 

 

A tabela a seguir apresenta a evolução do desmatamento na somatória das áreas 

circulares (diâmetros de 4 km) de cada meliponário. 

 

Desmatamento (ha) 

Meliponários Até 2007 2008-2011 2012-2014 2015-2017 

Almeirim-PA 75,79 12,73 0,00 6,41 

Monte Alegre-PA 1424,96 11,32 15,47 7,24 

Curuçá-PA 4212,99 154,63 50,70 49,60 

Oiapoque-PA 393,72 102,40 32,09 7,26 

Total Projeto 6.107,46 281,08 98,26 70,51 

 Os mapas a seguir apresentam graficamente essas áreas dos meliponários 

georreferenciadas por município: 
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Em todas as áreas no entorno dos meliponários houve queda acentuada do 

desmatamento, contudo é preciso maiores estudos para afirmar a casualidade entre a 

meliponicultura e esse fenômeno. 

Calendário Florístico 

O estudo foi desenvolvido pela Embrapa Amazônia Oriental, Belém/PA em parceria com 

o Instituto Peabiru, realizado através de pesquisas bibliográficas e atividades em campo no 

período de setembro de 2017 a fevereiro de 2018.  

As atividades de campo envolveram a aplicação de questionário, composto por 51 

perguntas objetivas e subjetivas, cuidadosamente escolhidas para coletar dados importantes, 

que permitam relacionar práticas de manejo com produtividade. 

As atividades de coleta de dados desenvolveram-se entre outubro e dezembro de 2017, 

e a tabulação dos dados em 2018, com o objetivo de subsidiar a meliponicultura na região 

amazônica, foram aplicados questionários em comunidades nos municípios de Almeirim, Curuçá 

e Monte Alegre com o intuito de obter a real situação do meliponicultor para as questões 

apontadas pela própria comunidade. 

Os meliponicultores entrevistados foram catalogados em uma ficha contendo: dados 

pessoais do criador, espécies de abelhas criadas, o número de colônias, descrição das técnicas 

de manejo empregadas e a produtividade média de mel. A relação entre práticas de manejo e 

produtividade pode revelar quais métodos são mais eficientes, e assim ajudar a aperfeiçoar e 

padronizar alguns tipos de manejo e o monitoramento da situação da meliponicultura no estado 

do Pará. 

No total foram entrevistados 26 meliponicultores no período de novembro a dezembro 

de 2017 em seus respectivos meliponários, localizados em áreas rurais. Os resultados de 

caracterização da meliponicultura exercidos nos municípios de Almeirim, Curuçá e Monte Alegre 

serão discutidos por tópicos. 

De acordo com o estudo da cadeia produtiva das abelhas indígenas, foi observado que os 

meliponários em seu conjunto são manejados por homens, contribuindo para esse resultado 

Nates-Parra et al. (2008) verificaram que 94% da mão de obra nos meliponários visitados na 

Colômbia eram masculinas. Já as famílias entrevistadas em Curuçá, Almeirim e Monte Alegre, a 

presença feminina ocorre em cooperação com os criadores principalmente nas atividades de 

divisão e colheita de mel. Dessa forma, obtiveram-se informações sobre a real situação das 
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questões apontadas pela própria comunidade. 

Em Monte Alegre e Curuçá, 25% dos entrevistados estão envolvidos diretamente com a 

atividade através do manejo, divisão e colheita de mel. Já no município de Almeirim o manejo e 

colheita do mel envolvem 66,6% produtores diretamente ligadas com a atividade de 

meliponicultura. 

 Com relação a renda, identificou-se que em todos os municípios a maioria das famílias 

dos meliponicultores possuem renda mensal familiar entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00. 

O levantamento da renda familiar de cada meliponicultor, nos municípios de Curuçá, 

Almeirim e Monte Alegre, identificou que 40% dos entrevistados não possuem renda fixa, estes 

são essencialmente agricultores, 39,06% possuem renda de R$500,00 à R$1000,00 mensal, 

20,94 % recebem renda mensal de aposentadoria e salário. Pela avaliação do questionário, 

concluiu-se que a faixa etária dos meliponicultores varia entre 21 a 78 anos com média de idade 

42 anos, no entanto, verifica-se que a maioria dos entrevistados encontra-se na faixa etária de 

45 a 55 anos.  

Foi verificado ainda que a meliponicultura em si pouco contribui nas atividades principais 

dos criadores. As famílias entrevistadas relatam que a atividade ainda é vista de forma 

complementar através da melhoria na qualidade de vida por meio da alimentação e o aumento 

da renda extra, além do equilíbrio nos sistemas agro sustentáveis.  

Os meliponicultores responderam que as principais a espécie com maior expressão 

foram a abelha Uruçu cinzenta (Melipona fasciculata), conhecida na região como “jandaíra 

preta” ou “uruçu cinzenta”, e a espécie Uruçu amarela (Melipona flavolineata), 

predominantemente criada entre todos os meliponicultores entrevistados. A produção de mel 

dessa espécie na região, segundo relato dos meliponicultores pode chegar à 8 L/ ano, variando 

de 1 a 8L/ano. Em seguida, e a espécie Uruçu amarela (Melipona flavolineata) com produção de 

2 à 5 L/ano de mel, o tempo destinado para a atividade, na maioria dos entrevistados, são de 

duas vezes por semana, estas duas espécies proporcionam o melhor aproveitamento dos 

produtos oriundos das abelhas sem ferrão. 

Quanto à disposição das colmeias nos municípios de Almeirim, Curuçá e Monte Alegre, 

verificou-se que as colônias estão dispostas em meliponários coletivos. As caixas denominadas 

racionais que possuem divisões (ninhos, sobreninho e melgueira), são oferecidas a todos os 

meliponicultores pelo Instituto Peabiru. São modelo padrão, caixas quadradas no ninho e 
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sobreninho com dimensões de 25x25x10 cm e caixas retangulares nas melgueiras com 25x50x10 

cm (Figura 3).  

0 

Figura 3. Modelo caixas racionais utilizadas pelos meliponicultores. 

 

A grande quantidade de colônias alojadas em caixas racionais indica uma tendência a 

tecnificação da atividade entre os criadores, pois, estas sem dúvida proporcionam melhor 

aproveitamento e facilidade na coleta do produtor elaborados por esses insetos, sem danificar 

os discos de cria e comprometer o desenvolvimento das colônias. 

Controle de inimigos naturais 

Foi identificado que os criadores em sua totalidade têm o conhecimento sobre inimigos 

naturais das abelhas sem ferrão e das principais práticas de controle. Os forídeos foram 

apontados por 60,07% dos entrevistados como inimigos naturais mais incidentes nos 

meliponários de Curuçá, seguido por formigas (35,79%) e abelhas cleptoparasitas (4,14%). No 

município de Almeirim, 75% dos entrevistados sofrem com a presença de formigas nas colmeias, 

seguidos por cupins (23,03 %) e abelhas cleptoparasitas (1,97%). Em Monte Alegre não foi 

identificado inimigos naturais que tenham um significativo prejuízo para as colônias. 

O método para a proteção contra as formigas recomendado por Nogueira-Neto (1997), 

consiste em proteger os pés do abrigo com uma estopa de algodão impregnada de óleo 

queimado é uma prática corriqueira nos meliponários. 

Em relação ao controle de forídeos, é feito artifícios de caça-forídeos e a permanência 

das caixas fechadas durante o período chuvoso. Pois estas moscas podem se transformar em 
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pragas principalmente no período das chuvas intensas, aliado com a falta de manutenção 

adequada por parte dos produtores (Venturieri 2008). 

As abelhas cleptoparasitas, são inimigos naturais que atacam as colônias quando estão 

enfraquecidas, elas não destroem o ninho hospedeiro em condições naturais no primeiro 

ataque, as colônias podem ser destruídas a partir do terceiro ou quarto ataque sucessivo 

(Santana 2004). 

Para a evitar os ataques de abelhas cleptoparasitas, os criadores devem manter as 

colônias de seus meliponários fortes, fazendo a revisão das colônias frequentemente, além de 

retirar as caixas invadidas no local. 

Foram feitas observações, das plantas da flora arbórea, arbustiva e herbácea existentes 

entorno de meliponários, e realizados registros fotográficos mediante constatação da visitação 

de abelhas nativas nas flores. As observações foram feitas durante o dia, a partir das 6:00 da 

manhã até às 18:00 horas da tarde, no entorno do meliponário da Embrapa Amazônia Oriental, 

e, em 2 meliponários nas regiões Nordeste e Oeste do estado do Pará. As plantas identificadas 

foram coletadas, acondicionadas em exsicatas, e encaminhadas ao departamento de Botânica 

da Embrapa Amazônia Oriental para identificação. 

Foram entrevistados os meliponicultores que indicaram as espécies de plantas que 

serviam de pasto para as abelhas nativas, sendo que algumas plantas visitadas foram a flor do 

urucum (Bixa orellana), rambutã (Nephelium lappaceum), e pau preto (Cesnotigma 

Tocantinum), sendo visualizadas principalmente as Abelhas Uruçu Amarela e Scaptotrigona sp. 

nas flores. 

O registro fotográfico da visita florística das abelhas nativas será utilizado para compor 

uma publicação sobre a atividade da meliponicultura no estado do Pará, as principais espécies 

de abelhas, e algumas plantas relacionadas como importantes para a atividade no âmbito do 

Projeto Néctar da Amazônia.  
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Figura 1. Identificação de algumas das plantas relacionadas como importantes para 
meliponicultura. Trecho da publicação que será produzida acerca da meliponicultura no Pará. 

 

Adicionalmente foi realizado um levantamento da literatura para a meliponicultura, o 

objetivo da pesquisa teve caráter exploratório e dissertativo e por isto foram realizadas 

consultas e pesquisas, possibilitando o melhor esclarecimento sobre o assunto para 

identificação de resultados e vantagens acerca da meliponicultura, tanto relacionado aos 

impactos econômicos, sociais, como ambientais nos ecossistemas, em especial no bioma 

amazônico. As informações foram realizadas a partir de levantamento bibliográfico, utilizando-

se como fonte de pesquisa principalmente sites da internet, livros, periódicos e trabalhos 

científicos. Esta pesquisa gerou uma revisão bibliográfica encaminhada para publicação em E-

Book da Universidade Estadual do Pará (UEPA), a ser publicado em 2018, com título: 

“MELIPONICULTURA: Oportunidade de negócio sustentável na Amazônia Oriental”. 

O trabalho gerou a tabela-síntese que vai subsidiar o Calendário da Flora com potencial 

apícola e meliponícola do Estado do Pará. 
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Espécies vegetais 
Potenciais 

polinizadores 
Calendário de 

floração 
Regiões de 

maior 
ocorrência 

Nome 
popular 

Nome 
científico 

Espécies de abelhas Meses 

Urucum Bixa orellana L. 

Eulaema nigrita, Xylocopa 
frontalis, X. grisensces, 
Melipona seminigra, M. 

fasciculata e M. flavolineata 

O ano todo Nordeste paraense 

Tapiririca 
Tapirira guianensis 

Aubl. 
Melipona flavolineata, M. 
fasciculata e M. seminigra 

Agosto a dezembro 
Nordeste paraense e 

Baixo amazonas 

Guaraná 
Paullinia cupana 

Melipona seminigra Junho a dezembro 
Baixo 

amazonas/Sudoeste 
paraense 

Kunth 

Maracujá 
Passiflora edulis 

Sims. 
Xylocopa frontalis e X. 

ordinaria 
Julho a dezembro Nordeste paraense 

Açai 
Euterpe oleracea  

Melipona flavolineata e M. 
fasciculata 

O ano todo, com 
picos de Dezembro a 

Fevereiro 

Nordeste paraense e 
Baixo amazonas Mart. 

Cupuaçu 

Theobroma 
grandiflorum Plebeia minima e 

Tetragonisca angustula 
Julho a setembro 

Sudeste/Sudoeste 
paraense (Willd. ex Spreng.) 

K.Schum. 

Manga Mangifera indica L. 
Apis mellifera e Trigona 

spinipes 
Junho a setembro Nordeste paraense 

Acerola 
Malpighia 

emarginata DC. 

Centris spp, Trigona 
spinipes,Nannotrigona 

testaceicornis e Partamona 
cupira 

Outubro a maio Nordeste paraense 

Carambola 
Averrhoa carambola 

L. 

Apis mellifera, Xylocopa 
frontalis e Scaptotrigona 

fulvicutis 
Agosto a maio Nordeste paraense 

Jambo 
Syzygium malaccense 

(L.) Merr. & 
L.M.Perry 

Melipona rufiventris 
Março, Julho e 

Agosto 
Nordeste paraense 

Murici 
Byrsonima crassifolia 

(L.) Kunth 

Trigona pallens, T. fulviventris, 
Centris fulviventris e Epicharis 

umbraculata 
Março a maio Nordeste paraense 

Rambotã 
Nephelium 

lappaceum L. 
Scaptotrigona sp. Agosto a janeiro 

Metropolitana de 
Belém e Nordeste 

paraense 

Ingá Inga edulis Mart. Apis mellifera 

O ano todo, com 
picos de floração em 

março, maio, Nordeste paraense 

agosto/setembro, 
outubro/janeiro. 

Taxi-branco 
Sclerolobium 

paniculatum Vogel. 

Apis mellifera, Trigona 
pallens, Melipona 

melanoventer e Scaptotrigona 
nigrohirta 

Outubro a novembro Baixo amazonas 

Taperebá Spondias mombin L. 

Trigona pallens, Melipona 
flavolineata, M. fasciculata, 

M. seminigra, Apis mellifera e 
Trigona Fulviventris 

Julho a novembro Sudeste paraense 

Bacaba 
Oenocarpus  bacaba  

Mart. 
Partamona sp. e Plebeia sp Agosto a outubro Baixo amazonas 

Bacuri 
Platonia insignis 

Mart. 
Trigona fulviventris, T. Pallens 

e T. fuscipennis, 
Abril a dezembro 

Marajó e Nordeste 
paraense 

Paricá 
Schizolobium 

amazonicum Huber 
ex Ducke 

Xylocopa spp, Centris spp, 
Melipona spp e Apis mellifera 

Maio, junho e agosto Nordeste paraense 

Mogno-brasileiro 
Swietenia 

macrophylla King 
Melipona flavolineata Abril a junho Sudeste paraense 

Sapateira 
Miconia minutiflora 

(Bonpl.) DC. 
Melipona flavolineata e M. 

fasciculata 
Maio a agosto 

Nordeste e baixo 
amazonas 

A parceria entre Embrapa Amazônia Oriental e Instituto Peabiru gerou outros resultados 
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extras: 

Meliponário Demonstrativo no IFPA-Castanhal 

Ao longo do mês de novembro de 2018, realizou-se a implantação de meliponário no 

Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, integrado em SAF para 

manutenção da biodiversidade, proporcionar a variabilidade gênica, aumento da produção 

agrícola e obtenção de mel. 

 

Fotos - As fotos acima são do evento de instalação do Meliponário no IFPA 

 

O meliponário será utilizado como ferramenta para capacitar multiplicadores e 

produtores da microrregião de Castanhal para o fortalecimento da cadeia produtiva na região.  
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Estudo sobre Unidade de Beneficiamento para mel de abelhas nativas 

Em geral, a criação de abelhas no bioma Amazônico poderá promover o aumento da 

produção, produtividade e qualidade dos produtos do estado; Diversificação da produção 

meliponícola na região; consolidação de bases para regulamentação e defesa sanitária da 

atividade na eco-região amazônica; Produção de serviços ambientais apícolas para outras 

cadeias como, por exemplo, polinização de açaizais nativos e cultivados; Ampliação da 

organização do setor com maior agregação de valor aos produtores familiares. 

Devido ao crescimento da atividade nos últimos anos, se faz necessário a aprovação de 

uma legislação, que estabeleça os critérios para sua criação racional, principalmente por se 

tratar de animais silvestres componentes da fauna brasileira e, portanto, sujeita a legislação dos 

órgãos competentes, quanto para os seus produtos como o mel por exemplo. 

A Legislação vigente no Brasil para produção mel está toda baseada exclusivamente para 

uma única espécie, Apis mellifera, apesar disso algumas tentativas de adaptação para as abelhas 

nativas tem sido indicadas. ALVES (et. al., 2007) sugeriu que as colmeias apresentem um sistema 

que separe o ninho, local onde fica a criação e o que armazene mel. Considerando que o sistema 

de criação tradicional no estado do Pará é em colmeias que atendem estes requisitos, a colheita 

deste mel é feita diretamente no campo respeitadas as condições sanitárias necessárias ao 

processo de colheita, acondicionamento, homogeneização e transporte à unidade de 

beneficiamento, haja visto que cada meliponário tem volume de mel que não justifica este 

deslocamento, e o produtor pode refrigerar o mel até obter volume suficiente em outras 

colheitas para direcionar o produto a casa de  mel para os outros procedimentos de 

beneficiamento. 

Fluxograma para colheita, processamento e beneficiamento do mel 

1- Processamento por sucção e/ou por viragem da melgueira (gravidade); 

2- refrigeração e/ou condução do mel para casa do mel; 

3- Desumificação e Pausterização do mel até deixar com apenas 20% umidade; 

4- Decantação; 

5- Higienização e sanitização de embalagens; 

6- Envase; 
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7- Armazenamento; 

8- Expedição/ distribuição 

 

Obs1: No item 1 do fluxograma deve ser subdivido em em três etapas: Higienização dos 

potes de mel; desoperculação dos potes de mel e retirada do mel dos potes (sucção ou por 

gravidade).  

Obs2: Na própria etapa de retirada do mel dos potes poderia ser incluso um processo de 

filtragem do mel através do uso de peneira de aço inox para facilitar as ações subsequentes de 

pasteurização e desumificação do mel.  

Obs3: Como é de conhecimento notório, o mel das melíponas está sujeito a 

contaminação com coliformes devido ao seu habito de coleta de matérias para construção do 

ninho, e potes para armazenamento de alimento. Dessa forma, o modo como será feito a 

desumificação do mel pode dispensar a pasteurização. Teoricamente os meios ricos em soluto 

dificultam ou praticamente cessam a atividade microbiana em produtos alimentícios, a exemplo 

do mel oriundo da Apis mellifera.  

Obs4: Tanto os processos de pasteurização bem como o processo de desumificação são 

realizados com utilização de temperaturas relativamente elevadas por um certo período de 

exposição esses processos podem alterar as propriedades biológicas do mel. 

Obs5: Existe um processo de desumificação a vácuo em baixa temperatura que garante 

as propriedades aromáticas e biológicas do mel (liofilização), mas como todos os outros 

processos já mencionados para a execução de todos existem custo de compras de 

equipamentos e gasto energia. 

Estrutura para a casa do mel: 

 Sala de recepção e cadastro do mel (rastreabilidade); 

 Sala para o processamento e decantação do mel; 

 Sala recebimento, lavagem e armazenamento de embalagem; 

 Sala para envase e armazenamento expedição do mel.   

 Equipamentos básico para casa do mel de meliponas 

 Bomba a vácuo para retirada do mel por sucção; 



44 

 Homegenizador e desumificador de mel; 

 Banho para pasterização do mel; 

 Liofilizador de alimentos; 

 Tambor decantador de mel em aço inox; 

 Baldes de aço inox; 

 Peneiras de filtragem inox; 

 

Avaliação de equipamento para desumidificação de mel 

Os pesquisadores Marcos Enê Chaves Oliveira e Max Nunes no período de dezembro de 

2016 a janeiro de 2018 o equipamento HOMOGENEIZADOR DESCRISTALIZADOR 

DESUMIDIFICADOR PARA MEL CAMISADO AÇO INOX 304/200 kg da Fabricante: CIA DA ABELHA 

– GOIÂNIA/GO 

O equipamento chegou ao laboratório AGROIND (Embrapa Amazônia Oriental) ainda 

embalado de fábrica e foi desembalado e instalado nas instalações deste laboratório. A 

instalação do equipamento foi efetuada em ambiente com tomadas de 220 V monofásico e com 

acesso a água por meio de uma pia, seguindo-se o manual. O equipamento foi então ligado 

nesta tomada e a camisa externa de aquecimento foi preenchida com água até a metade por 

meio de mangueira de jardim ligada à pia. Após o enchimento da camisa, efetuou-se a ligação 

do sistema de aquecimento (este procedimento evita eventuais queima de resistência elétrica 

de aquecimento). Nestas condições efetuou-se a checagem das condições de operação do 

equipamento avaliando-se o estado dos botões liga/desliga e de incremento da velocidade de 

agitação, assim como testou-se o sistema de aquecimento com temperatura de teste em 45o C, 

seguindo conforme o manual. Estes testes iniciais revelaram que o equipamento foi entregue 

em condições adequadas de operação. 

Após os testes iniciais, efetuou-se um teste com 40kg de mel de Uruçu cinzenta para 

avaliar a capacidade de desumidificação do equipamento. A umidade inicial deste mel foi 

medida em 28% com refratômetro e a desumidificação foi efetuada até atingir a umidade final 

de 20%. Para atingir esta meta, foram gastas 31 horas de operação com a temperatura de 

aquecimento fixada em 50o C. Este tempo está dentro da faixa prevista pelo fabricante que 

prevê tempos de até 96 horas para desumidificação do mel. Entretanto, para a equipe de 
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avaliação este tempo é muito prolongado para manter o mel aquecido e também leva a um 

custo de energia que seria minimizado com um tempo menor de secagem. 

Buscando diminuir o tempo de secagem no equipamento verificou-se a possibilidade de 

acoplar um sistema de vácuo no ambiente de desumidificação. O acoplamento foi possível mas 

a camisa interna do equipamento mostrou sinais de danos estruturais quando o vácuo atingiu 

250 mm Hg, optando-se então por encerrar o teste para manter a integridade do equipamento. 

Os testes efetuados mostraram que o equipamento foi entregue em perfeito estado de 

operação e desumidificou cerca de 40 kg de mel dentro do período previsto pelo fabricante. Os 

principais pontos positivos avaliados referem-se ao sistema de inversor de frequência utilizado 

no projeto do equipamento que não somente permite controlar adequadamente o sistema de 

agitação de mel como também permite que o equipamento seja instalado em qualquer 

propriedade rural que tenha o acesso ao sistema implementado pelo Programa Luz para todos 

ou fornecimento elétrico similar (não há necessidade de rede trifásica para o equipamento, 

embora seu motor seja trifásico). Além disso, a estrutura em aço inox do equipamento foi 

adequada para a operação com o mel. Dentre os pontos negativos detectados, destacam-se o 

elevado tempo de desumidificação e a oxidação (ferrugem) em alguns acoplamentos do 

equipamento, conforme mostrado nas fotos anexadas a este relatório. O elevado tempo de 

desumidificação é um indicativo de que o equipamento foi projetado inicialmente para ser um 

homogenizador ou descristalizador, sendo posteriormente utilizado para desumidificação sem 

modificações de projeto para otimização nesta condição de operação.  

Em função dos pontos positivos e negativos avaliados, sugere-se que seja projetado um 

novo equipamento que mantenha as características positivas do equipamento testado, 

especialmente o sistema com inversor de frequência, e que diminua o tempo de secagem bem 

como não tenha peças sujeitas à ferrugem. 

Conforme informações fornecidas por Hermógenes Sá de Oliveira do PEABIRU, verificou-

se a necessidade de projetar um equipamento de menor volume de operação (cerca de 30L) e 

que otimize o processo de desumidificação de forma a diminuir o tempo de operação. Neste 

cenário propõe-se o desenvolvimento de um equipamento com estrutura para o uso de vácuo e 

com um eficiente sistema de agitação e área de troca de umidade. Como forma de evitar peças 

que enferrujem propõe-se um equipamento com acoplamento magnético e estrutura em aço 

inox e polímeros grau alimentício (PETG food safe e acrílico, entre outros). 
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O protótipo inicial deste equipamento pode ser feito usando estruturas comerciais já 

existentes no mercado (panelas de pressão de cerca de 30 L), de forma a minimizar custos. O 

produto final pode fazer uso da tecnologia de impressão 3D de forma a ter design e operação 

otimizados. 

Mapeamento gênico de algumas abelhas sociais no estado do Pará  

As abelhas indígenas sem ferrão brasileiras têm relação com a polinização de até 80% 

das plantas angiospermas nativas. Elas também são o sustento para famílias que 

complementam a renda com comercialização do mel. O desaparecimento dessas espécies 

provocaria a extinção de plantas nativas e, consequentemente, de toda a cadeia alimentar e 

produtiva dependente delas.  

Buscando uma forma de conservar essas importantes polinizadoras, propôs-se a mapear 

a diversidade genética do inseto. Amostras de abelhas das espécies de abelhas Melipona 

fasciculata (uruçú cinzenta), M. flavolineata (uruçú amarela), Scaptotrigona sp. (canudo), e Apis 

mellifera foram coletadas de comunidades onde famílias destas abelhas eram mantidas em 

colmeias, organizadas em meliponários nos municípios de Almeirim, Monte Alegre, Curuçá e 

Belém, estado do Pará.  

A pesquisa foi realizada por equipe de pesquisadores em genética da Universidade 

Federal do Pará em conjunto com a Embrapa Amazônia Oriental, e é pioneira no zoneamento 

baseado no sequenciamento do genoma de espécies silvestre brasileira da Amazônia Paraense, 

sendo fundamental para conhecer a relação destes indivíduos com outras existentes no Brasil e 

no mundo e, assim, abrir novos campos de pesquisa. 

 

Figura. Amostras de abelhas sem ferrão de ALMEIRIM-PA. 

 

 O mapeamento da diversidade genética é essencial para a conservação. Se ela diminui 
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dentro de uma espécie, a capacidade de adaptação é reduzida, e isso coloca em risco sua 

existência. Por isso, é importante propiciar o encontro de diferentes colmeias. Quanto maior for 

a diversidade genética dos indivíduos, menor será o risco de haver populações suscetíveis a 

mudanças ambientais. Deste modo a indicação de lugares mais propícios para a sobrevivência 

dessas abelhas e a inserção de animais mais bem adaptados em um ambiente em desequilíbrio, 

poderão proporcionar a melhora e continuidade da atividade de forma equilibrada, sustentável 

e produtiva. 

Com o uso de banco de dados existente, e realizado a varredura do germoplasma 

coletado, foi possível identificar que a maioria das espécies foram identificadas conforme a 

espécie indicada pelos meliponicultores. 

Para as espécies Melipona fasciculata (uruçú cinzenta) e M. flavolineata  (uruçú 

amarela), foram encontradas grande similaridade gênica com os resultados já divulgados para 

estas espécies. Portanto, estas espécies são realmente Melipona  fasciculata e  M. flavolineata, 

fato que assegura a estes produtores a espécie que trabalham, e ao consumidor dos produtos 

das abelhas mais uma informação da origem dos produtos de seu interesse. 

Para as abelhas Apis mellifera foi encontrada grande similaridade gênica para a raça, ou 

subespécie, A. mellifera scutellata (abelha africana), porém não foi possível ainda identificar o 

percentual desta participação gênica nas abelhas africanizadas no estado do Pará, em razão do 

pequeno número de amostras analisadas. Esta informação é de grande importância pois auxilia 

na interpretação de comportamentos das abelhas como: defensividade, sanidade, resistência e 

produtividade por exemplo. 

No caso das abelhas do gênero Scaptotrigona, foram coletadas amostras apenas de um 

meliponário, onde segundo o responsável tratava-se da mesma espécie. No entanto, após 

análises, foram identificados dois materiais gênicos distintos para a mesma amostra, ou seja, 

são duas espécies diferentes. No estado do Pará, este gênero de abelhas vem sendo explorado 

por conta de sua relação com o cultivo de açaí (Euterpe oleracea) e pela possibilidade de 

incremento produtivo da produção de açaí, uma vez que a polinização cruzada aumenta o 

número de frutos em até 30%, e estas abelhas apresentam grande relação com planta, 

buscando néctar e pólen em suas flores nos horários em que as flores femininas estão 

receptivas e o pólen ativo. A identificação da espécie exata que tem relação com o açaí poderá 

potencializar ainda mais este grupo de abelhas. Além de auxiliar no controle de pragas ou 

doenças, uma vez que foram coletadas amostras de três colmeias, então podem ser colmeias 
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com espécies diferentes ou abelhas de ninhos na mata que visitam a outra espécie em colmeias 

racionais. 

Conclui-se que os estudos apesar de iniciais foram muito ricos de informações, porém 

carecem de maior repetição para resultados mais fidedignos, sendo necessários mais 

investimentos e planejamento para sua continuação. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
A planilha “Grau Percentual de Execução Física” está representada na figura abaixo. 

PRODUTO/SERVIÇO  % Execução Física 
Realizada 
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TOTAL DO PROJETO 
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B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO 

 

- No período, foram implementados novos meliponários. Um em Curralinho, no Marajó, 

junto a Cooperativa Sementes do Marajó. O outro foi em Barcarena, na comunidade quilombola 

de Burajuba. 

- No período, em parceria com Instituto Pão de Açúcar, o Instituto Peabiru abriu uma loja 

para apoiar a comercialização de produtos da sociobiodiversidade da Amazônia. Brevemente 

será lançado o site desse loja. 
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C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA 

O Cronograma de Execução Física atualizado da operação deve ser preenchido na planilha “Cronograma de Execução Física”, clicando no ícone de objeto 
incorporado abaixo. O beneficiário deverá marcar em “Previsto” o último cronograma acordado com o BNDES e, em “Realizado”, o efetivamente executado. 

 

A planilha “Cronograma de Execução Física” está representada na figura abaixo. 
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Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano

Previsto out/10 nov/10 dez/10
Realizado out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11
Previsto out/10 nov/10 dez/10
Realizado out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11
Previsto out/10 nov/10 dez/10
Realizado out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11
Previsto out/10 nov/10 dez/10
Realizado out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11
Previsto out/10 nov/10 dez/10
Realizado dez/10 mar/11 abr/11 mai/11
Previsto dez/10 jan/11 fev/11
Realizado dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11
Previsto dez/10 jan/11 fev/11
Realizado dez/10
Previsto dez/10 jan/11 fev/11
Realizado dez/10 jan/11 fev/11 mar/11
Previsto 

Realizado
Previsto nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11

Realizado nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 set/12 out/12 nov/12

Previsto jun/12 jul/12 ago/12

Realizado jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11

Previsto jun/12 jul/12 ago/12

Realizado out/11 fev/11 mar/11 abr/11

Previsto jun/12 jul/12 ago/12

Realizado fev/11 mar/11 abr/11 mai/11
Previsto jun/12 jul/12 ago/12
Realizado mai/11
Previsto out/10 nov/10 dez/10 jun/12 jul/12 ago/12

Realizado fev/11 mar/11 abr/11 mai/11

Previsto out/10 nov/10 dez/10
Realizado dez/10 jan/11
Previsto out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 ju/15 jul/11 ago/11
Realizado fev/11 mar/11 abr/11 mai/11
Previsto
Realizado out/11 fev/11 mar/11
Previsto
Realizado fev/11 mar/11 mai/11
Previsto
Realizado set/12 out/12 nov/12
Previsto jan/11 fev/11 mar/11 jun/12 jul/12 ago/12
Realizado jun/11 jul/11 ago/11

Previsto jan/11 fev/11 mar/11
Realizado jun/11 jul/11 ago/11

Previsto jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12
Realizado jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12
Previsto jan/12 fev/12 mar/12
Realizado jan/12 fev/12 mar/12

Produto/Serviço 7 - 310 produtores capacitados em gestão de negócios e de 

processos produtivos

Atividade 7.1 - Planejamento dos cursos de gestão e negócios produtivos

Atividade 7.2 - Realização dos cursos de gestão e negócios produtivos

Atividade 7.3 - Avaliação (Produto/serviço 07)

Atividade 1.1 - Diagnosticos dos Meliponários 

PRODUTO/SERVIÇO 
Previsto/ 

Realizado

Atividade 1.3 - Visita Subprojetos (Consolidação Meliponários)

Produto/Serviço 1 -  119 meliponários (1.836 colmeias) já existentes nas 

comunidades 

Atividade 1.2 - Aquisição de caixas racionais, kits manejo e ferramentas 

DURAÇÃO EM MESES

Atividade 2.2 Aquisição de caixas racionais e kits de manejo

Atividade 2.4. - Avaliação (Produto/Serviço 02)

Produto/Serviço 2 -  Meliponários já existentes nas comunidades ampliados em 

550%: total de 10.000 colmeias

Atividade 2.1 Planejamento de Ampliação Meliponários (caixas)

Atividade 1.4 - Avaliação (Produto/Serviço 01)

Atividade 2.3 - Visita Subprojetos  (multiplicação de colônias)

Atividade 6.1 - Planejamento dos Cursos de Meliponicultura 

Atividade 6.2 - Realização dos Cursos de Meliponicultura e Meio Ambiente 

Atividade 6.3 - Planejamento dos Cursos de Sistemas Agroflorestais 

Atividade 6.4 - Realização dos Cursos de Sistemas Agroflorestais 

Atividade 6.5 - Avaliação (Produto/Serviço 06)

Produto/Serviço 5 -  04 (quatro) sistemas agroflorestais (um por comunidade) 

implantados para apoiar os serviços ambientais das abelhas e sensibiizar a 

cconservação das florestas e os Meios de Vida Sustentáveis nas comunidades 

produtoras 

Atividade 5.1 - Planejamento dos Sistemas Agroflorestais 

Atividade 5.2 Implantação dos Sistemas Agroflorestais 

Atividade 5.3. - Avaliação (Produto/Serviço 05)

Produto/Serviço 6 -310 produtores capacitados em criação de abelhas nativas sem 

ferrão (meliponicultura), meio ambiente, e sistemas agroflorestais
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Em caso de mudanças no Cronograma de Execução Física “realizado” em relação ao “Previsto”, informar 

aqui as ocorrências que suscitaram tais mudanças, como eventuais adiantamentos ou atrasos na execução 

de obras, problemas em processos licitatórios, etc. 
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D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO 

O Quadro de Usos e Fontes Detalhado deve ser preenchido na planilha “Quadro de Usos e Fontes 
Detalhado”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.  

 

A planilha “Quadro de Usos e Fontes Detalhado”está representada na figura abaixo. 

 

 

 

No preenchimento da tabela, devem ser observadas as seguintes instruções:

 Usos 

Produto/Serviço 1 -  

Item 1.1

Item 1.2

Item 1.3

...

Total Produto/Serviço 1 -

Produto/Serviço 2 -  

Item 2.1

Item 2.2

Item 2.3

...

Total Produto/Serviço 2 -

Produto/Serviço 3 -  

Item 3.1

Item 3.2

Item 3.3

...

Total Produto/Serviço 3 -

...

...

...

 TOTAL USOS 

FONTES
 ORÇAMENTO 

APROVADO  
1ª LIBERAÇÃO 2ª LIBERAÇÃO ...

 TOTAL 

LIBERADO 

 TOTAL A 

LIBERAR 

BNDES

BNDES - Rendimentos das Aplicações 

Financeiras

Outras Fontes

 TOTAL FONTES 

Saldo (Fontes menos Usos):                            -                              -                              -   

Quadro de Usos e Fontes Detalhado

Valores em R$ - Posição em .../.../...

USOS/FONTES

ÚLTIMO 

ORÇAMENTO 

APROVADO 

(MÊS/ANO)

TOTAL 

REALIZADO

REALIZADO NO 

PERÍODO DE --/--

/-- a --/--/-- 

“Último orçamento aprovado” refere-se aos valores dos componentes do último Quadro de Usos e Fontes Detalhado que tenha sido 

aprovado pelo BNDES.

REALIZADO NO 

PERÍODO DE --/--

/-- a --/--/-- 

... A REALIZAR
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E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 

A relação dos pagamentos efetuados deve ser preenchida na planilha “Relação de Pagamentos”, clicando 
no ícone de objeto incorporado abaixo.  

 

A planilha “Relação de Pagamentos” está representada na figura abaixo. 

 

NÚMERO
DESCRIÇÃO 

DA DESPESA

PRODUTO 

OU 

SERVIÇO

CATEGORIA 

(USOS)

ITEM DE 

CUSTO

TIPO DE 

COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO

Nº DO 

COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO

VALOR DO 

COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO

DATA DE EMISSÃO 

DO COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO

FORMA DE 

PAGAMENTO

Nº DO 

PAGAMENTO

VALOR 

PAGAMENTO

DATA 

PAGAMENTO

NOME DO 

FORNECEDOR

CNPJ/CPF DO 

FORNECEDOR

1

2

3

...

n

“Nº do comprovante de pagamento” refere-se ao número do documento de comprovação do pagamento;

“Valor do comprovante de pagamento” refere-se ao valor em R$ representado no documento de comprovação de pagamento;

Relação de Pagamentos

“Descrição da despesa” refere-se à descrição da despesa a que se destinou o pagamento;

“Produto ou serviço” refere-se ao produto ou serviço do projeto ao qual a despesa está relacionada;

“Categoria (usos)” refere-se à categoria de usos do projeto ao qual a despesa está relacionada, tais como "obras civis e instalações", "máquinas e equipamentos nacionais", "insumos" e "recursos humanos próprios";

“Data pagamento” refere-se à data em que o pagamento foi realizado (data da emissão do cheque, etc);

“Nome do fornecedor” refere-se ao nome do fornecedor do item adquirido;

“CNPJ/CPF do fornecedor” refere-se ao CNPJ/CPF do fornecedor do item adquirido.

No preenchimento da tabela, devem ser observadas as seguintes instruções:

“Data de emissão do comprovante de pagamento” refere-se à data de emissão do documento de comprovação de pagamento;

“Forma de pagamento” refere-se à forma como o pagamento foi realizado (cheque, TED, etc);

“Nº do pagamento” refere-se ao número de identificação do pagamento (nº do cheque, nº do TED, etc);

“Valor pagamento” refere-se ao valor em R$ do pagamento realizado. Ressalte-se que este pode ser diferente do item “Valor do comprovante de pagamento”, uma vez que um mesmo pagamento pode referir-se a diversas 

despesas realizadas, representadas por diferentes comprovantes de pagamento. Por exemplo, um mesmo cheque pode ser utilizado para a aquisição de diferentes itens, possuindo diferentes comprovantes de pagamento;

“Item de custo” refere-se ao item de custo do projeto associado a uma categoria ao qual a despesa está relacionada. Por exemplo, "computadores", "GPS" e "semeadeiras" são possíveis itens de custos da categoria "máquinas e 

equipamentos nacionais";

“Tipo de comprovante de pagamento” refere-se ao tipo de documento de que deve indicar a forma de comprovação do pagamento (nota fiscal, recibo, etc);
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F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS 

A planilha “Máquinas e Equipamentos Adquiridos com Recursos do Projeto” deve ser preenchida clicando 
no ícone de objeto incorporado abaixo. 

 

A planilha “Máquinas e Equipamentos Adquiridos com Recursos do Projeto” está representada na figura 
abaixo. 

 

 

No preenchimento da tabela devem ser observadas as seguintes intruções:

"Máquina / Equipamento" refere-se às máquinas e equipamentos adquiridos com recursos do projeto

Máquina / Equipamento Fabricante Quantidade
Valor Unitário 

(R$)

Valor Total 

(R$) 

N° na Relação de 

Pagamentos

"Quantidade" refere-se ao número de itens adquiridos

Listagem de Máquinas e Equipamentos Adquiridos

"N° na Relação de Pagamentos" refere-se ao(s) número(s) associado à máquina ou equipamento na planilha "Relação de Pagamentos" 

(primeira coluna) do item "E" deste modelo 



57 

G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

A planilha “Movimentação Financeira” deve ser preenchida, clicando no ícone de objeto incorporado 
abaixo.  

 

A planilha “Movimentação Financeira” está representada na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCILIAÇÃO 

Caso a diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes menos Usos) da 
tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado” e/ou a diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação 
Financeira" e o saldo informado no extrato bancário sejam diferentes de zero, justificar abaixo. 

- Conciliação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes menos 
Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado": 

A diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes menos Usos) da 

tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado" se dá por existir recursos disponíveis em caixa. 

 

- Conciliação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no 
extrato bancário: 

 

 

 

 

 

 MÊS SALDO INICIAL LIBERAÇÕES 

BNDES

RENDIMENTOS PAGAMENTOS * SALDO FINAL 

(A)

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                           -                           -                                     

                     -   

-                   

                     -   

-                   

Movimentação Financeira

           Diferença de (A) - (B):

* As eventuais despesas bancárias que venham a ser discriminadas devem estar incluídas nos pagamentos

Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado" (B):

Totais

Valores em R$ - Posição em .../.../...

Movimentação da Conta Vinculada: Nome do Banco, nº da agência e da conta-corrente

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes menos 

Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado"

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A):

           Diferença de (A) - (C):

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no extrato 

bancário 

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A):

Saldo informado no extrato bancário (C):
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H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO 

Deve ser enviada como anexo a este relatório, a planilha do Plano de Monitoramento do projeto, 
acordada entre o beneficiário e o BNDES, preenchida em sua coluna “Dados Coletados”.   

Os dados coletados pelo beneficiário deverão ter como data-base a do término do período de 
acompanhamento coberto pelo Relatório de Desempenho ou data anterior próxima a esta. 

 

I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET 

Informar a seguir o(s) link(s) no sítio eletrônico ocupado pelo beneficiário na INTERNET, com informações 
atualizadas sobre as atividades previstas no projeto e seu estágio de implementação. 

 

Link(s): 

 

peabiru.org.br/nectardaamazonia/ 
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J) FOTOS DO PROJETO 

Devem ser enviadas fotos digitais das atividades realizadas no âmbito do projeto. Adicionalmente, para 
cada foto digital, devem ser enviadas também as autorizações de uso de imagem e o termo de cessão de 
direitos autorais, conforme modelos disponíveis ao clicar nas imagens abaixo. 

 

Autorização de Uso de Imagem Individual 

 

Autorização de Uso de Imagem Coletiva 

Termo de Cessão de Direitos Autorais 
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K)DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO 

Devem ser enviados depoimentos sobre os resultados e impactos do projeto, bem como sobre outros 
aspectos do projeto considerados relevantes, prestados por beneficiários, parceiros ou por membros da 
equipe responsável pelo projeto. Esses depoimentos (ou trechos) poderão vir a ser utilizados na 
divulgação do projeto e seus resultados. 

O depoimento deve ser enviado com assinatura do seu autor e se possível acompanhado de sua 
fotografia em alta resolução. Adicionalmente, para cada depoimento e fotografia, devem ser enviados 
também autorização de uso de imagem e depoimento e termo de cessão de direitos autorais, conforme 
modelos disponíveis ao clicar nas imagens abaixo. 

 

 

Autorização de uso de imagem e 
depoimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo de Cessão de Direitos Autorais 
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L) ASPECTOS AMBIENTAIS 

Preencher a planilha “Aspectos Ambientais”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo, com os 
dados referentes às exigências contratuais de comprovação da regularidade ambiental das intervenções 
previstas no projeto.  

Deverão, portanto, constar na planilha a descrição das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, bem como  as informações 
referentes às respectivas manifestações do órgão ambiental competente autorizando a execução da 
atividade. No caso de emissão de declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental pelo órgão 
competente para algumas ou todas as atividades do projeto, deverão constar na planilha a descrição das 
atividades correlacionadas ao documento que declarou inexigível o seu licenciamento. 

 

A planilha “Aspectos Ambientais” está representada na figura abaixo. 

 

Atividade 
Produto  
Serviço 

Tipo de  
Autorização 

Órgão  
Expedidor Número 

Data de 
Expedição Validade 

119 meliponários 
(1.836 colmeias)  já 
existentes nas 
comunidades 

1 
Dispensa 

Ambiental  
IBAMA 

02004.00080
4/2014-16 

GABIN/AP/IB
AMA 

05/11/2014 inexistente  

04 (quatro) sistemas 
agroflorestais (um por 
polo)  
implantados para 
apoiar os serviços 
ambientais das 
abelhas e sensibilizar a 
conservação das 
florestas e os Meios de 
Vida Sustentáveis nas 
comunidades 
produtoras 

5 
Dispensa 
Ambiental  

Instituto do 
Meio 

Ambiente e 
do 

 
Ordenament
o Territorial 
do Amapá - 

IMAP 

7031 18/09/2015 inexistente  
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Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora prestada 
acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal. 

 

 

 

 

 

 

João Carlos S. Meirelles Filho 

Diretor Geral 

 

 


